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LỜI MỞ ĐẦU 

Ma sát trượt xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống, vì vậy có thêm hiểu biết quan trọng 

về ma sát trượt giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống và công việc. Chương trình Vật lý 10 

trung học phổ thông giới thiệu tổng quan về lực ma sát, trong đó có lực ma sát trượt. Nhìn 

chung, SGK Vật lý có trình bày cách xác định độ lớn của lực ma sát trượt hay hệ số ma sát 

trượt. Chúng ta cùng phân tích một số thí nghiệm về lực ma sát trượt được trình bày trong 

SGK. 

 Thí nghiệm 1: Dùng lực kế kéo đều một vật chuyển động trên phương ngang, chỉ số 

của lực kế bằng với độ lớn của lực ma sát.  Thí nghiệm này tương đối đơn giản, học sinh dễ 

dàng nắm bắt được cách đo nhưng để kéo đều một vật trượt đều là quá khó khăn và khó có 

thể thực hiện được bằng ta.  

 Thí nghiệm 2: Xác định hệ số ma sát trượt bằng mặt phẳng nghiêng. Thí nghiệm này 

cho phép đo được giá trị của hệ số ma sát trượt chính xác và đơn giản, và được xây dựng 

thành một bài thực hành thí nghiệm riêng. 

 Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy SGK không trình bày thí nghiệm khảo 

sát mối quan hệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và áp lực, theo chúng tôi đây là một thiếu 

sót cần bổ sung. Thêm vào đó, dạng bài tập Vật lý vật chuyển động trượt trên mặt phẳng 

nằm ngang do một vật khác kéo nhờ hệ thống ròng rọc, được các giáo viên sử dụng thường 

xuyên để học sinh luyện tập. Từ thực tế đó, nhận thấy bài tập Vật lý trên có thể thiết kế 

thành một bộ thí nghiệm có thể làm trực quan bài tập Vật lý, khảo sát được mối quan hệ 

giữa lực ma sát trượt và áp lực cũng như xác định được hệ số ma sát trượt. Với những dụng 

cụ có sẵn trên phòng thí nghiệm Vật lý phổ thông và một số dụng cụ tự chế đơn giản như: 

vật trượt, miếng dán,...chúng tôi quyết định xây dựng phương án thí nghiệm “khảo sát 

chuyển động trượt của vật trên mặt phẳng nằm ngang”. 

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng hạn chế về mặt kĩ thuật cũng như kinh nghiệm thực 

hành, dẫn đến việc thiết kế và tiến hành đo đạc, báo cáo thí nghiệm còn thiếu sót. Chúng tôi 

mong muốn sự đóng góp của quý vị để thí nghiệm được hoàn thiện tốt hơn. 

Chân thành cảm ơn! 

Nhóm tác giả  
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THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG TRƯỢT CỦA 

VẬT TRÊN MẶT PHẲNG NẰM NGANG 

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 

Khảo sát chuyển động trượt của các vật trên mặt phẳng nằm ngang và xác định hệ số 

ma sát trượt giữa một số bề mặt. 

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Khi một vật ép trượt trên một bề mặt nào đó thì lực ma sát trượt được sinh ra, và độ 

lớn của lực ma sát trượt được xác định bởi biểu thức: 

Fmst=N (1) 

Trong đó,  là hệ số ma sát trượt, N là áp lực tác dụng lên mặt tiếp xúc. Lực ma sát 

trượt song song với với bề mặt trượt và ngược chiều với chuyển động, và N vuông góc với 

bề mặt trượt. Hệ số ma sát trượt không có thứ nguyên và phụ thuộc vào vật liệu và tình 

trạng của bề mặt tiếp xúc.  

Một vật (xe trượt, khối gỗ, khối thép,…) chịu tác dụng của một lực không đổi bắt đầu 

chuyển động không vận tốc đầu. Trong khoảng thời gian t, vật di chuyển được quãng đường 

là s, thì gia tốc a của vật sẽ được tính theo biểu thức:  

  
 

 
    

              
  

  
                     

Hệ vật chuyển động với gia tốc a và chịu tác dụng của các lực  ⃗ , theo định luật II 

Newton, phương trình động lực học cho hệ vật 

∑ ⃗  ∑   ⃗                  

Xét hệ vật như hình vẽ 
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Vật A trượt trên bề mặt với lực kéo  ⃗⃗ không thay đổi, chịu tác dụng của trọng lực   ⃗⃗⃗⃗⃗, 

phản lực  ⃗⃗⃗, và lực ma sát trượt     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗.  Vật B chịu tác dụng của trọng lực   

⃗⃗⃗⃗⃗, và lực căng dây 

 ⃗⃗. 

        
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗    

⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗    ⃗            

Chiếu (4) lên phương chuyển động, thu được 

                     

                             

Lưu ý: trong trường hợp này, ta coi như ròng rọc và dây có khối lượng không đáng 

kể. 

                             
  

  
 

Kết hợp (6) và (1), thu được 

  
  

  

 
       

  

  

   
          

Dựa vào biểu thức (6) để xác định hệ số ma sát trượt bằng thực nghiệm. Thiết kế thí 

nghiệm như sau: dưới tác dụng của một lực kéo không đổi thì vật trượt trên mặt phẳng nằm 

ngang được quãng đường là s trong khoảng thời gian t. Sử dụng cổng quang điện, chúng ta 

có thể đo được khoảng thời gian t đó.  

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 
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1. Máng trượt có gắn sẵn thước đo chiều dài với độ chia nhỏ nhất 1mm. 

2. Hai cổng quang điện và dây dẫn. 

3. Đồng hồ đo thời gian hiện số, độ chia nhỏ nhất 0.001s. 

4. Các quả nặng có trọng lượng khác nhau. 

5. Lực kế với độ chia nhỏ nhất 0.1N. 

6. Ròng rọc. 

7. Dây treo. 

8. Thước đo độ với dây rọi. 

9. Vật trượt. 

10. Các tấm bìa trượt làm bằng plastic, gỗ, nhôm,…kích thước 4mm x 10 mm. 

IV. GIỚI THIỆU DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 

1. Đồng hồ đo thời gian hiện số 

Đồng hồ đo thời gian hiện số 

Đồng hồ đo thời gian hiện số, có hai thang đo 9,999s và 99,99s, ĐCNN 0,001s. Có 5 kiểu 

hoạt động: A, B, A+B , AB, T, thay đổi bằng chuyển mạch. Có 2 ổ cắm 5 chân A, B dùng 

nối với cổng quang điện hoặc nam châm điện, 1 ổ cắm 5 chân C chỉ dùng cấp điện cho nam 

châm. Số đo thời gian được hiển thị đếm liên tục trong quá trình đo. Vỏ nhựa cách điện. 

Một hộp công tắc: nút nhấn kép lắp trong hộp bảo vệ, một đầu có ổ cắm, đầu kia ra dây tín 

hiệu dài 1m có phích cắm 5 chân. 

2. Cổng quang điện 
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Cổng quang điện 

Cổng quang điện gồm hai điôt, một điôt D1 phát ra tia hồng ngoại, và một điôt D2 

nhận tia hồng ngoại từ D1 chiếu sang. Dòng điện cung cấp cho D1 được lấy từ đồng hồ đo 

thời gian hiện số. Khi có vật chắn chùm tia hồng ngoại chiếu từ D1 sáng D2, thì D2 sẽ phát ra 

tín hiệu truyền theo dây dẫn đi vào đồng hồ đo thời gian, điều khiển đồng hồ hoạt động. 

V. LẮP RẮP THÍ NGHIỆM 

Lắp rắp thí nghiệm như sơ đồ sau: 

 

1. Lắp hai cổng quang điện vào máng trượt. 

 

2. Lắp ròng rọc vào máng trượt, và lắp vật cản. 
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3. Nối cổng quang điện với đồng hồ đo thời gian hiện số. Cổng quang điện 1 nối 

với chân A, cổng quang điện 2 nối với cổng B 

 

4. Đặt máng trượt nằm ngang cân bằng trên bàn. 

5. Đặt vật trượt lên máng trượt, nối dây, và mắc dây qua ròng rọc. 

 

 

VI. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm 1: Khảo sát mối quan hệ giữa lực ma sát trượt Fmst và áp lực N 

Bước 1: Nối điện đồng hồ đo thời gian hiện số, khởi đồng hồ đo thời gian, điều chỉnh 

thang đo 9,999s và chế độ đo AB. 

Bước 2: Điều chỉnh khoảng cách hai cổng quang s = …. cm và cố định vị trí hai cổng 

quang điện. 

Bước 3: Xác định khối lượng mA của vật trượt. Đo trọng lượng của vật trượt bằng lực 

kế, từ đó suy ra khối lượng mA của vật trượt. Ghi nhận giá trị của khối lượng mA. 
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Bước 4: Gắn gia trọng vào dây treo, ghi nhận khối lượng mB của gia trọng. Giữ vật 

trượt đứng yên sát mép với cổng quang điện 1. 

Bước 5: Thả để vật trượt, ghi nhận giá trị t trên đồng hồ thời gian hiện số. Reset đồng 

hồ đo thời gian. 

Bước 6: Thay đổi khối lượng vật trượt bằng cách đặt thêm khối lượng lên vật trượt. 

Mỗi lần tăng 25g và lặp lại các thao tác thí nghiệm như trên. 

Bước 7: Ghi nhận các giá trị đo vào bảng giá trị đo và tính giá trị của lực ma sát trượt 

Fmst. 

 

Bước 8: Vẽ đồ thị mối biểu thị mối quan hệ giữa Fmst và áp lực N (mg). 

Bước 9: Kết luận thí nghiệm và viết báo cáo thí nghiệm. 

2. Thí nghiệm 2: Xác định hệ số ma sát trượt giữa một số bề mặt 

Bước 1: Gắn bề mặt trượt (dán các miếng trượt) bằng vật liệu nhôm, nhựa, giấy, 

gỗ,…vào vật trượt, và đặt vật trượt lên máng trượt. 

Bước 2: Nối điện đồng hồ đo thời gian hiện số, khởi đồng hồ đo thời gian, điều chỉnh 

thang đo 9,999s và chế độ đo AB. 

Bước 3: Điều chỉnh khoảng cách hai cổng quang s = …. cm và cố định vị trí hai cổng 

quang điện. 

Bước 4: Xác định khối lượng mA của vật trượt. Đo trọng lượng của vật trượt bằng lực 

kế, từ đó suy ra khối lượng mA của vật trượt. Ghi nhận giá trị của khối lượng mA. 

Thời gian t Khối lượng mA Áp lực Lực ma sát trượt

s kg N N

1

2

3

4

5

6

....

n

BẢNG 1: LỰC MA SÁT TRƯỢT VÀ ÁP LỰC

Khối lượng gia trọng mB = ... kg Quãng đường s = ... m

Lần đo
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Bước 5: Gắn gia trọng vào dây treo, ghi nhận khối lượng mB của gia trọng. Giữ vật 

trượt đứng yên sát mép với cổng quang điện 1. 

Bước 6: Thả để vật trượt, ghi nhận giá trị t trên đồng hồ thời gian hiện số. Reset đồng 

hồ đo thời gian. 

Bước 7: Lặp lại thí nghiệm trên 6 lần và ghi nhận giá trị đo vào bảng giá trị, và tính 

các giá trị của lực ma sát trượt, hệ số ma sát trượt. 

 

Bước 8: Tính các giá trị sai số, sai số tuyệt đối trung bình và giá trị trung bình của hệ 

số ma sát trượt. 

Bước 9: Kết luận thí nghiệm và viết báo cáo thí nghiệm. 

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ 

BÁO CÁO THỰC HÀNH 

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG TRƯỢT CỦA VẬT TRÊN MẶT PHẲNG NẰM 

NGANG 

1. Thí nghiệm 1: Khảo sát mối quan hệ giữa lực ma sát trượt Fmst và áp lực N 

a. Mục đích thí nghiệm 

 Xác định mối quan hệ giữa lực ma sát trượt Fmst và áp lực N 

b. Công thức liên quan 

 Vật trượt theo phương ngang:          

 Lực ma sát trượt tác dụng lên vật trượt:                 
  

  
 

c. Kết quả thí nghiệm 

mA=... kg mB = ... Kg

Thời gian t Dt  D

s s

1

2

3

4

5

6

Trung bình

BẢNG 2: HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT CỦA NHÔM - NHÔM

Khoảng cách s = ... m

Lần đo
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ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA LỰC MA SÁT TRƯỢT Fmst VỚI ÁP 

LỰC N 

 

Nhận xét đồ thị  

Sau khi sử dụng phần mềm EXCEL vẽ và hiệu chỉnh đồ thị, ta thu được đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc của lực ma sát trượt Fmst  với áp lực N là đường thẳng gần đi qua gốc tọa 

độ, dưới dạng phương trình bậc nhất y = 0.3116x – 0.0622. Chuyển đổi sang hàm mang ý 

nghĩa Vật lý, ta được F = 0.3116N – 0.0622. Dựa trên đồ thị, ta có thể kết luận: Lực ma 

trượt tỉ lệ thuận với áp lực N.   

d. Kết luận thí nghiệm 1 

Thí nghiệm 1 là thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của độ lớn lực ma sát trượt vào áp lực. 

Điều mong đợi kết quả của chúng ta là độ lớn lực ma sát trượt tỉ lệ thuận với áp lực. Và 

với số liệu thu thập trong thí nghiệm, đồ thị mong đợi phải là đường thằng đi qua góc tọa 

Thời gian t Khối lượng mA Áp lực Lực ma sát trượt

s kg N N

1 0.584 0.16 1.568 0.424

2 0.693 0.21 2.058 0.566

3 0.787 0.235 2.303 0.685

4 0.831 0.26 2.548 0.709

5 0.968 0.285 2.793 0.831

6 1.043 0.31 3.038 0.87

BẢNG 1: LỰC MA SÁT TRƯỢT VÀ ÁP LỰC

Lần đo

Khối lượng gia trọng mB = 0.13 kg Quãng đường s = 0.5 m
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độ. Tuy nhiên, thực tế số liệu và đồ thị không được như mong muốn và sai khác một 

hằng số rất nhỏ. Qua thảo luận, nhóm phát hiện sự sai khác ở đây là do trong quá trình 

tính toán và thu tập số liệu, nhóm đã coi khối lượng ròng rọc và dây không đáng kể, thực 

tế không như thế.  

2. Thí nghiệm 2: Xác định hệ số ma sát trượt giữa một số bề mặt 

a. Mục đích thí nghiệm 

 Xác định hệ số ma sát trượt giữa các bề mặt: nhôm – nhôm, giấy – nhôm, 

nhôm – nhựa. 

b. Công thức liên quan 

Hệ số ma sát trượt được xác định theo biểu thức 

  
  

  

 
       

  

  

   
 

Sai số tuyệt đối đối: 






 D
D


D




D




D

t

ts
s

gtm

mm
t

t
s

s A

BA 2
.

)(2
..

2


  

c. Kết quả thí nghiệm 

 

Sai số tuyệt đối: 

 

A B

2

A

2

2(m m ) 2s t
. s . t . s

s t m gt t

2(0.21 0.13) 2*0.5*0.054
. 0.001

0.21*9.8*0.9653 0.9653

0.0198

   D 
D  D  D  D  

   

  
  

 


 

mA=0.21 kg mB = 0.13 kg

Thời gian t Dt  D

s s

1 0.885 0.0803 0.408 0.0315

2 0.895 0.0703 0.413 0.0265

3 0.954 0.0113 0.438 0.0015

4 1.016 0.0507 0.459 0.0195

5 0.981 0.0157 0.447 0.0075

6 1.061 0.0957 0.472 0.0325

Trung bình 0.9653 0.054 0.4395 0.01983

Lần đo

BẢNG 2: HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT CỦA NHÔM - NHÔM

Khoảng cách s = 0.5 m
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Sai số tương đối: 

   
  

 ̅
 

      

      
            

Hệ số ma sát trượt giữa nhôm và nhôm là:                 

 

 

Sai số tuyệt đối:  

A B

2

A

2

2(m m ) 2s t
. s . t . s

s t m gt t

2(0.16 0.13) 2*0.5*0.00687
. 0.001

0.16*9.8*0.6912 0.6912

0.0084

   D 
D  D  D  D  

   

  
  

 


 

Sai số tương đối: 

   
  

 ̅
 

      

      
            

Hệ số ma sát trượt giữa nhôm và nhôm là:                 

mA=0.16 kg mB = 0.13 kg

Thời gian t Dt  D

s s

1 0.69 0.0012 0.424 0.0013

2 0.695 0.0038 0.43 0.0047

3 0.708 0.0168 0.444 0.0187

4 0.682 0.0092 0.415 0.0103

5 0.681 0.0102 0.414 0.0113

6 0.6912 0 0.425 0.0003

Trung bình 0.6912 0.00687 0.4253 0.00777

BẢNG 2: HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT CỦA NHÔM - NHÔM

Khoảng cách s = 0.5 m

Lần đo
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Sai số tuyệt đối:  

A B

2

A

2

2(m m ) 2s t
. s . t . s

s t m gt t

2(0.16 0.10) 2*0.5*0.00512
. 0.001

0.16*9.8*0.6516 0.6516

0.0069

   D 
D  D  D  D  

   

  
  

 


 

Sai số tương đối: 

   
  

 ̅
 

      

      
            

Hệ số ma sát trượt giữa nhôm và nhựa là:                 

 

 

Sai số tuyệt đối: 

mA=0.16 kg mB = 0.10 kg

Thời gian t Dt  D

s s

1 0.646 0.0056 0.228 0.0064

2 0.657 0.0054 0.241 0.0066

3 0.649 0.0026 0.231 0.0034

4 0.659 0.0074 0.243 0.0086

5 0.647 0.0046 0.229 0.0054

Trung bình 0.6516 0.00512 0.2344 0.00608

BẢNG 3: HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT CỦA NHÔM - NHỰA

Khoảng cách s = 0.5 m

Lần đo

mA=0.21 kg mB = 0.10 kg

Thời gian t Dt  D

s s

1 0.804 0.0096 0.243 0.0058

2 0.806 0.0116 0.244 0.0068

3 0.785 0.0094 0.232 0.0052

4 0.786 0.0084 0.232 0.0052

5 0.791 0.0034 0.235 0.0022

Trung bình 0.7944 0.00848 0.2372 0.00504

BẢNG 3: HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT CỦA NHÔM - NHỰA

Khoảng cách s = 0.5 m

Lần đo
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A B

2

A

2

2(m m ) 2s t
. s . t . s

s t m gt t

2(0.21 0.10) 2*0.5*0.00848
. 0.001

0.21*9.8*0.7944 0.7944

0.0056

   D 
D  D  D  D  

   

  
  

 


 

Sai số tương đối: 

   
  

 ̅
 

      

      
            

Hệ số ma sát trượt giữa nhôm và nhựa là:                 

d. Kết luận thí nghiệm   

Hệ số ma sát trượt được xác định nhờ thực nghiệm bằng nhiều cách. Đối với thí 

nghiệm 2, khi thực hiện đo và tính toán, kết quả thí nghiệm nằm trong phạm vi sai số 

cho phép <5%. Ưu điểm của thí nghiệm trên giúp dễ dàng thay đổi được bề mặt tiếp xúc, 

nhưng lại phức tạp hơn trong tính toán và thực hiện so với các thí nghiệm đã thực hiện 

trong SGK. Thêm vào đó, thí nghiệm đã không xét đến sai số trên ròng rọc. 

KẾT LUẬN  

 Phương án thí nghiệm chúng tôi thiết kế có thể khảo sát mối quan hệ giữa lực ma sát 

và áp lực (đây được cho là ưu điểm lớn nhất) đồng thời cũng có thể xác định được hệ số 

lực ma sát trượt. Lưu ý khi thực hiện thí nghiệm, để đảm bảo kết quả chính xác hơn, nên 

chọn gia trọng có khối lượng tương đối lớn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. David Halliday (Ngô Quốc Quýnh dịch), Cơ sở Vật lí tập 1, Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam, 2012. 

2. Lương Duyên Bình (chủ biên), Vật lí 10, Nhà xuất bản giáo dục, 2014. 

3. https://ductt111.files.wordpress.com/2011/10/bk11.pdf 

 

https://ductt111.files.wordpress.com/2011/10/bk11.pdf

